Maneiras de Aumentar a Vacinação contra COVID-19
10 de setembro de 2021
 Solicite uma clínica móvel gratuita de COVID-19
Estão disponíveis clínicas móveis gratuitas e serviços de vacinação no local para empregadores, escolas,
organizações comunitárias e religiosas, e também para
outros grupos. Você precisa disponibilizar apenas o espaço.


Encontre uma clínica

Acesse VaxFinder.mass.gov para localizar um dos 900 postos
de vacinação em todo o estado.


Tome a vacina em casa

Ligue para a Linha de Vacinação Domiciliar (In-Home Vaccination Line) pelo número 833-983-0485 para
marcar uma vacinação domiciliar gratuita.


Convide um especialista para responder perguntas em uma
reunião

Envie um e-mail para VaccineEquityInitiative@mass.gov para obter
ajudar para entrar em contato com um especialista clínico (p. ex., médico
especialista em doenças infecciosas, alergias e/ou saúde materna) ou
preencha este formulário para convidar um embaixador de vacinas do DPH (Departamento de Saúde
Pública), que é um profissional de saúde pública com experiência na comunidade.


Compartilhe os materiais educacionais e de conscientização

Use os vídeos, folhetos e materiais gráficos, disponíveis em 10 idiomas,
para ajudar a aumentar a confiança na segurança e eficácia da vacina.


Receba ajuda com o transporte e muito mais

Estão disponíveis serviços e assistência, inclusive transporte de ida e volta
para a vacinação, assistência com mobilidade e muito mais. Envie um email para VaccineEquityInitiative@mass.gov para obter mais
informações.


Licença por doença remunerada para a vacinação

O Programa temporário de licença por doença remunerada emergencial da COVID-19 exige que os
empregadores disponibilizem licença remunerada aos empregados de Massachusetts por doença,
quarentena e vacinações relacionadas à COVID, e os empregadores podem se inscrever para receber
reembolso do estado. Também estão disponíveis Créditos Fiscais Federais a pequenas e médias
empresas que oferecem licença por doença e licença de família remuneradas a seus funcionários. Saiba

mais em treasury.gov. Empregados: perguntem sobre licença remunerada por doença no seu local de
trabalho.
Mais informações em: www.mass.gov/COVIDVaccine

